بررسی اثر سميت کادميوم ( )Cdبر برخی از پارامترهاي بيوشيميايی خون بچه ماهی فيتوفاگ پرورشی
)( Hypophthalmichthys molitrix
مهزاد شكوري ،*1سورنا ابدالي2و سمیه

شكوهي3

 .1گروه بیولوژي دريا ،دانشكده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات
2و.3گروه بیولوژي دريا ،دانشكده علوم و فنون دريايي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال
تاريخ پذيرش1396/05/12 :
تاريخ دريافت1396/01/26 :
چکيده
هدف از اين تحقيق بررسی سميت فلز سنگين کادميوم بر برخی فاکتورهاي سرولوژيکی خون ماهی فيتوفاگ طی
مجاورت کوتاه مدت با اين فلز می باشد .به منظور انجام اين مطالعه  135عدد بچه ماهی فيتوفاگ با وزن متوسط 50 ± 10
گرم و طول متوسط 13±1سانتی متر  ،در مجاورت غلظت هاي  5 ،0و  10ميلی گرم در ليتر کادميوم کلرايد ( )CdCl2در 9
دستگاه آکواريوم هر يک به ظرفيت  90ليتر قرار داده شدند .نمونه برداري خون از سياهرگ دمی به صورت کامال تصادفی،
به تعداد  3عدد ماهی از هر آکواريوم (دو تيمار و يک شاهد) ،هر  12ساعت يکبار تا  96ساعت صورت گرفت .نتايج نشان
داد که سطوح تري گليسريد در  24و 48ساعت کاهش و در  96ساعت افزايش معنی داري نشان داد ( )P<0/05ولی در
زمان  72ساعت اختالف معنی داري مشاهده نشد( .)P≥0/05سطح کلسترول در زمان هاي  24و  48ساعت با افزايش
غلظت کادميوم به طور معنی داري افزايش يافت ولی در  72و 96ساعت با افزايش کادميوم به طور معنی داري کاهش
يافت .سطح گلوکز تا  72ساعت نسبت به شاهد افزايش ،ولی در  96ساعت نسبت به آن کاهش يافت .ميزان پروتئين کل
در  24و  96ساعت با افزايش غلظت فلز کادميوم به طور معنی داري کاهش يافت و در 72ساعت افزايش معنی داري نشان
داد .سطوح آلبومين پالسما در  96ساعت بطور معنی داري افزايش يافت .بر اساس نتايج حاصل ،پارامترهاي بيوشيميايی
فاکتورهاي مناسب براي پايش سميت کادميوم و استرس ناشی از آن به ويژه در غلظت هاي حاد(کشنده)در ماهی
فيتوفاگ می باشند.
واژگان کليدي :کادميوم ،گلوکز،آلبومين ،پروتئين ،تري گليسريد ،ماهی فيتوفاگ)( Hypophthalmichthys molitrix

*نگارنده پاسخگوmahzadshakoori@yahoo.com :
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مقدمه
پیشرفت فن آوري و افزايش جمعیت در مناطق شهري و
روستايي سبب ورود آالينده هاي گوناگون نظیر عناصر سنگین
از طريق پساب هاي کشاورزي ،صنعتي و فاضالب هاي شهري
به اکوسیستم هاي آبي گرديده است (Agah et al., 2009؛
Ganjavi et al., 2010; Saei-Dehkordi et al.,
.)2013از جمله آالينده هاي مهم محیطي مي توان به فلزات
سنگین اشاره نمود .برخي از اين عناصر در محیط پايدار بوده
و مشكالت مهمي را براي اکوسیستم و موجودات آبزي ايجاد
مي نمايند .فلزات سنگین به دلیل پايداري در محیط زيست و
تمايل به تجمع در موجودات آبزي به عنوان يكي از مهم ترين
منابع آالينده در محیط آبي به شمار مي آيند (Guardiola
) .et al., 2013عالوه بر اين ،امروزه يكي از نگراني هاي
مهم در تمام جهان تخلیه فلزات سنگین به محیط دريايي مي
باشد و به خوبي اثبات شده است که فلزات سنگین به علت
سمیت و انباشتگي داراي اهمیت بوم شناختي بسیاري
هستند ،اين عناصر بر روي اکوسیستم و تنوع گونه هاي
دريايي اثرات مخرب دارند (Agah et al., 2009؛
Ganjavi et al., 2010; Saei-Dehkordi et al.,
.)2013
آبزيان به طور مداوم در مجاورت فلزات سنگین موجود در آب
هاي آلوده قرار دارند .برخي از فلزات سنگین مانند مس ،آهن
و روي براي سوخت و ساز بدن ضروري هستند و میزان اندك
آن از طريق آب ،غذا و يا رسوب توسط آبزيان جذب و استفاده
مي شوند .با وجود اين ،برخي از عناصر سنگین غیرضروري
مانند جیوه ،کادمیوم و سرب در مقادير بسیار پايین براي
آبزيان سمي هستند و بدون استفاده در بین بافت هاي مختلف
در بدن تجمع مي يابند ;(McGeer et al., 2012
).Suresh, 2009
تجمع فلزات در بافت هاي مختلف آبزيان به عوامل مختلفي
هم چون غلظت و مدت زمان مواجهه با فلز ،عوامل فیزيک و
شیمیايي آب و نیز مراحل زيستي آبزيان(الروي ،جواني و
بلوغ)بستگي دارد .به عالوه موارد فوق ،منشا آلودگي نیز بر
شدت تجمع فلز سنگین در بافت هاي مختلف تأثیرگذار
است).(Kim et al., 2004; Apostoli et al., 2011
کادمیوم يكي از آلوده کننده هاي محیط هاي آبي محسوب
مي شود که در مقادير بحراني و خطرناك در سامانه هاي آبي
يافت مي شود) .(Sweety et al., 2007کادمیوم معموالً به

طور طبیعي در آب هاي سطحي زير زمیني وجود دارد
(اسماعیلي ساري.)2009 ،کادمیوم فلزي غیر ضروري است که
نقشي در واکنش هاي بیوشیمیايي بدن موجودات زنده ايفا
نمي کند ،بنابراين اثرات آاليندگي بیشتري نسبت به ساير
فلزات سنگین دارد و مي تواند سبب مسمومیت موجودات
آبزي حتي در غلظت هاي پايین شود به طوري که کادمیوم به
عنوان يكي از سمي ترين آالينده هاي آب معرفي شده است
) .(Witesko, 2001اثرات مضر کادمیوم بر قابلیت رشد،
تولیدمثل و تنظیم اسمزي ماهیان به اثبات رسیده
است) .(Kim et al., 2004کادمیوم به طور فعال در بافت
هاي مختلف آبزيان نظیر کلیه ،استخوان ،مغز و سیستم
عصبي مرکزي تجمع مي يابد و به اين طريق قادر به ايجاد
تغییرات مخرب در عملكردهاي سیستم ايمني ،تولیدمثلي،
ساختار و عملكرد کبد و سیستم گردش خون است
).(Witeska et al., 2006
ماهي يک منبع مهم غذايي و از اجزاي اصلي اکوسیستم آبي
محسوب مي شود  .صنايع آبزي پروري در سراسر جهان و نیز
محیط هاي آب هاي طبیعي نظیر رودخانه ها و درياها به طور
مداوم و طوالني مدت در مجاورت آالينده هاي زيست محیطي
خصوصاً فلزات سنگین هستند ،لذا در جنبه هاي مختلف
زيستي و اکولوژيک آبزيان تأثیرگذار خواهند بود (
Barhoumi et .al., 2009; Jarup, 2003; Apostoli
& Catalani, 2011).
به نظر مي رسد که ماهیان مختلف در مقابل حضور فلزات
سنگین در آب کامالً بي دفاع هستند و ورود آنها در بدن و
تجمع آنها در بافت هاي مختلف به طور کلي متأثر از غلظت
آالينده در محیط باشد .با اين حال ،به نظر مي رسد حضور
پروتئین هاي متالوتیونئین در کبد و کلیه و نقش آن در
کاهش استرس اکسیداتیو در ماهیان توجیه کننده تجمع
بیشتر آن در اين دو بافت باشد (Alvarado et al.,
.2006).
تحلیل تغییرات ريخت شناختي و بافت شناسي ،ابزاري مؤثر
براي تشخیص پیامدهاي فیزيولوژيكي آلودگي هاي نزديک به
غلظت کشندگي است) .(Romao et al., 2006فاکتورهاي
بیوشیمیايي و ريخت شناختي خون از جمله شاخص هاي
زيستي ديگري هستند که در تشخیص پیامدهاي فیزيولوژيكي
آلودگي هاي نزديک به غلظت کشندگي مورد استفاده قرار مي
گیرند (Bhagwant &Bhikagee, 2000; Atef et al.,
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 2005).تغییرات پارامترهاي خوني اغلب به تغییرات
فیزيولوژيكي و محیطي وابسته هستند .در شرايطي که ماهیان
در معرض آالينده هاي فلزات سنگین قرار مي گیرند ،برخي
پارامترهاي فیزيولوژيكي و بیوشیمیايي خون آنها تغییر مي
کند ;(Sweety et al., 2007; Cicik &Engin., 2005
).Sikorska &Wolnicki, 2006
بافت خون به عنوان يک شاخص مهم ،وضعیت فیزيولوژيک
اندام هاي بدن را نشان مي دهد .آنالیز خون محیطي از نظر
پارامترهاي هماتولوژي ،سرولوژي و بیوشیمیايي در تشخیص
بیماري هاي خوني ،سم شناسي متابولیک و کنترل روند
زيستي موجودات زنده از جمله آبزيان به ما کمک مي کند
(.)Gholamian, 2004
اندازه گیري پارامترهاي بیوشیمیايي و فیزيولوژيک خون مي
تواند به عنوان يک ابزار تشخیصي در سم شناسي و پايش
زيستي به کار رود .تغییر در میزان و سطوح اين پارامترها مي
تواند منعكس کننده پاسخ هاي ماهیان به تغییرات در محیط
زندگي آنها باشد) .(Satheeshkumar et al., 2010از
آنجا که اطالعات کافي در مورد اثر فلز کادمیوم بر گونه
فیتوفاگ پرورشي وجود ندارد ،اين مطالعه با هدف بررسي
اثرات فیزيولوژيكي فلز سنگین کادمیوم بر برخي فاکتورهاي
بیوشمیايي خون ماهي فیتوفاگ پرورشي به انجام رسید.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر در بهار سال  1390در بخش هاي فیزيولوژي و
بیوشیمي انستیتو تحقیقات بین المللي ماهیان خاوياري دکتر
دادمان رشت به انجام رسید .براي مطالعه اثر غلظت هاي
مختلف فلز کادمیوم تعداد  135عدد بچه ماهي فیتوفاگ از
مرکز پرورش ماهیان گرمابي کوئي کارپ واقع در 10
کیلومتري جاده تهران -رشت خريداري و به انستیتو تحقیقات
بین المللي ماهیان خاوياري دکتر دادمان واقع در جاده سنگر
منتقل شد .پس از سازگاري بچه ماهیان ،بر اساس تیمارهاي
مورد نظر در  9آکواريوم  100لیتري حاوي  90لیتر آب
شهر(کلر زدايي شده و مجهز به هوادهي) ،تعداد  15عدد
ماهي با میانگین وزني  50±10گرم و میانگین طول کل
13±1سانتي متر در هر آکواريوم قرار داده شدند .براي ثابت
نگهداشتن شرايط محیطي ،در طول آزمايش پارامترهاي
فیزيكي نظیر دما توسط دماسنج جیوه اي( pH ،توسط pH
سنج ديجیتال مدل  Multi 340Iساخت آلمان) و میزان

اکسیژن محلول توسط دستگاه اکسیژن سنج ديجیتال
مدل(WIW 3301ساخت آلمان) اندازه گیري شد .دماي آب
در طول آزمايش برابر با  24±1درجه سانتي گراد ،و میانگین
 pHبرابر با  ، 0±8/2و میانگین میزان اکسیژن محلول آب در
طول آزمايش برابر با  5/2میلي گرم در لیتر بوده است .در
مجموع  3گروه ،شامل يک گروه شاهد و تیمارهاي با غلظت 5
و  10میلي گرم در لیتر کادمیوم کلريد و هر تیمار با سه تكرار
در نظر گرفته شد .غلظت هاي مورد نظر کادمیوم کلريد بر
اساس جرم مولي و به روش جرمي _ حجمي تعیین شد.
( .)Hovis et al., 2005در طول آزمايش آب تعويض نشد و
غلظت فلز کادمیوم در طول مراحل تحقیق ثابت بود.
در بررسي ،فاکتورهاي بیوشیمیايي از ماهیان در زمان هاي
48،24،12و 96از ساقه دمي توسط سرنگ  2میلي لیتر
هپارينه خونگیري به عمل آمد .به منظور تعیین فاکتورهاي
بیوشیمیايي خون ،ضرورت دارد خون هپارينه هر چه سريع تر
سانتريفیوژ گردد .براي تهیه سرم از روش پولینگ
) (poolingاستفاده شد.
جداسازي سرم از سلول هاي خوني توسط دستگاه
سانتريفیوژ(مدل  ،)Labofuge 200ساخت شرکت
 Heraeus sepatechآلمان با سرعت  3000دور در مدت
زمان  10دقیقه انجام گرفت .سرم جدا شده ،به لوله هاي
آزمايش منتقل و سپس میزان جذب گلوکز و کلسترول و تري
گلیسريد با طول موج  546نانومتر ،پروتئین تام با طول موج
 560نانومتر و آلبومین با طول موج  630نانومتر ،توسط
دستگاه اسپكتروفتومتر (مدل 6505 UV/VIساخت شرکت
 Jenwayانگلیس) اندازه گیري شدند(کاظمي و همكاران،
.)1389
آناليز آماري
داده ها در نرم افزار میكروسافت  Excelثبت و براي بررسي
وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون (کولموگرف -اسمیرنف)
بهره گرفته شد .و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.14
مقايسه به روش آنالیز واريانس يک طرفه ( One - way
 )ANOVAانجام شد (پور غالم و همكاران.)1389 ،
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نتايج
نتايج تحقیق حاضر نشان داد که متوسط کلسترول در
تیمارهاي شاهد 5 ،و  10میلي گرم در لیتر در  96ساعت به
ترتیب برابر38/3±3/8±118،21/2و19/4±8/1میلي گرم بر
دسي لیتر بوده است(شكل ،)1میانگین کلسترول در تیمارها و
زمان هاي مختلف

داراي نوسان بود ،به طوريكه در زمان هاي  24و  48ساعت با
افزايش غلظت فلز سنگین کادمیوم به طور معني داري افزايش
يافت( .)P<0/05در حالي که در زمان هاي  72و  96ساعت
متوسط کلسترول با افزايش غلظت فلز کادمیوم بطور معني
داري ()P<0/05کاهش يافت و در غلظت  10میلي گرم در
لیتر به حداقل رسید.

شكل  -1میانگین کلسترول پالسماي خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کلريد کادمیوم درتیمارهاي مختلف مورد
مطالعه (حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنكها نشان دهنده انحراف معیار هستند)

شكل  -1میانگین کلسترول پالسماي خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کادمیوم کلريد درتیمارهاي مختلف مورد مطالعه
(حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنكها نشان دهنده انحراف معیار هستند)
در اين تحقیق متوسط تري گلیسريد خون در گروه شاهد،
تیمارهاي  5و 10میلي گرم بر لیتر در  96ساعت به ترتیب
برابر121±120،30±3/2و138±23/12میلي گرم بر دسي
لیتر به دست آمد(شكل ،)2میانگین تري گلیسريد روند
متفاوتي را در زمان هاي مختلف نشان داد ،بطوريكه در زمان

هاي  24و  48ساعت در تیمارهاي  5و  10میلي گرم در لیتر
کلريد کادمیوم با شاهد ،کاهش و در زمان  96ساعت افزايش
معني داري نسبت به شاهد نشان داد .در حالیكه در  72ساعت
اختالف معني داري مشاهده نگرديد (.)P≥0/05
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شكل  -2میانگین تري گلیسريد پالسماي خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کادمیوم کلريد درتیمارهاي مختلف مورد
مطالعه (حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار هستند)
در تحقیق حاضر متوسط گلوکز در گروه شاهد ،تیمارهاي  5و
 10میلي گرم بر لیتر در ساعت  96به ترتیب برابر
با48/8±3/32 ،52/3±2/2و34/7±12/5میلي گرم بر دسي
لیتر ارزيابي گرديد
میانگین گلوکز داراي نوسان بود و تا زمان  72ساعت با
افزايش غلظت فلز کادمیوم بطور معني داري ()P<0/05

نسبت به گروه شاهد افزايش يافت و در غلظت  10میلي گرم
در لیتر در زمان  72ساعت به حداکثر مقدار خود رسید .در
حالیكه در زمان  96ساعت نسبت به تیمار شاهد کاهش معني
داري( )P<0/05نشان داد و در غلظت  10میلي گرم در لیتر
به حداقل رسید.
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شكل  -3میانگین گلوکز پالسماي خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کادمیوم کلريد در تیمارهاي مختلف مورد مطالعه
(حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار هستند)

در تحقیق حاضر متوسط پروتئین کل در گروه شاهد،
تیمارهاي  5و  10میلي گرم بر لیتر در ساعت  96به ترتیب
برابر با 1/3±32/1 ،2±56/3و1/42±53/1میلي گرم بر دسي
لیتر بود.
متوسط پروتئین کل در زمان  24ساعت با افزايش غلظت فلز
سنگین بطور معني داري کاهش يافت ( .)P<0/05در حالیكه

در ساير زمانها روند معكوسي داشته و فاقد اختالف معني دار
بود( .)P>0/05همچنین با افزايش مدت زمان مجاورت با فلز
کادمیوم متوسط پروتئین کل تا زمان  72ساعت افزايش و در
زمان  96ساعت کاهش يافت.
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شكل  -3میانگین پروتئین کل خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کلريد کادمیوم درتیمارهاي مختلف مورد مطالعه (حروف
متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار هستند)

میانگین آلبومین پالسماي خون در گروه شاهد ،تیمارهاي  5و
 10میلي گرم بر لیتر در ساعت  96به ترتیب برابر
با 6/3±32/1 ،0/3±56/3و 5/42±53/1میلي گرم بر دسي
لیتر بود ،میانگین آلبومین پالسماي خون تا زمان  72ساعت

فاقد اختالف معني دار بود( ،)P≥0/05ولي در زمان  96ساعت
سیر صعودي معني داري را نسبت به تیمار شاهد نشان
داد(.)P<0/05
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شكل  -4میانگین آلبومین خون بچه ماهي فیتوفاگ پرورشي در معرض کلريد کادمیوم درتیمارهاي مختلف مورد مطالعه (حروف
متفاوت نشان دهنده اختالف معني دار است) (آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار هستند)
سطوح تري گلیسريد خون در  24و 48ساعت نسبت به شاهد
بحث و نتيجه گيري
کاهش معني دار ( )P<0/05و در  96ساعت افزايش معني
نتايج تحقیق حاضر نشان داد که متوسط کلسترول در گروه
داري نشان نداد ( .)P≥0/05میزان کلسترول در  24و48
شاهد و تیمارهاي  5و  10میلي گرم در لیتر در  96ساعت به
ساعت افزايش و در  72و 96ساعت کاهش معني داري يافت
ترتیب برابر 38/3±3/21 ،8±118/2و 19/4±8/1میلي گرم بر
(()P<0/05کلسترول پیش ماده ساخت هورمون هاي
دسي لیتر مي باشد (شكل ،)1متوسط تري گلیسريد خون در
استروئیدي است که تحت شرايط استرس ،غلظت آن در خون
گروه شاهد ،تیمارهاي  5و 10میلي گرم بر لیتر در  96ساعت
افزايش مي يابد و ممكن است باعث افزايش ساخت هورمون
به ترتیب برابر121±120،30±3/2و138±23/12میلي گرم بر
کورتیزول باشد .افزايش بیش از حد کلسترول بیانگر بي نظمي
دسي لیتر به دست آمد(شكل ،)2متوسط گلوکز در گروه
سوخت و ساز چربي و لیپوپروتئین بويژه تخريب کارايي
شاهد ،تیمارهاي  5و  10میلي گرم بر لیتر در ساعت  96به
فیزيولوژيک کبد است ( Gul et al., 2011; Zhou et al.,
ترتیب برابر با 48/8±3/32 ،52/3±2/2و 34/7±12/5میلي
 .)2009سطوح گلوکز تا  72ساعت نسبت به گروه شاهد
گرم بر دسي لیتر بود(شكل .)3متوسط پروتئین کل در گروه
افزايش داشت  ،در حالي که در 96ساعت نسبت به گروه شاهد
شاهد ،تیمارهاي  5و  10میلي گرم بر لیتر در ساعت  96به
کاهش يافته بود .مطالعات  Enginو  Cicikدر سال
ترتیب برابر با 1/3±32/1 ،2±56/3و1/42±53/1میلي گرم بر
 2005نشان مي دهد که رابطه مثبتي بین افزايش غلظت
دسي لیتر بود(شكل .)4میانگین آلبومین پالسماي خون در
کادمیوم در محیط و افزايش میزان گلوکز سرم ماهي کپور C
گروه شاهد ،تیمارهاي  5و  10میلي گرم بر لیتر در ساعت 96
.carpioوجود دارد که علت آن ،تغییر توسط تغییر در
به ترتیب برابر با 6/3±32/1 ،0/3±56/3و 5/42±53/1میلي
متابولیسم کربوهیدرات و تأثیر آن به روي گلوکز سرم بیان
گرم بر دسي لیتر بود(شكل.)5
شده است ) .(Cicik & Engin.,2005نتايج مشابهي در
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خصوص ماهي Mugil cephalusنیز گزارش شده
است( .(Hilmy et al., 1987علت افزايش غلظت گلوکز
خون ماهي مي تواند ناشي از ترشح حجم وسیعي از موکوس و
تورم همراه با نكروز بافتي در اطراف سطح آبشش ،به عنوان
پاسخ ماهي در محیط آلوده به فلزات سنگین از جمله کادمیوم
باشد .اين امر مي تواند به ناتواني اعمال تنفس و سرانجام
کاهش جذب اکسیژن و کاهش متابولیسم ماهي ها منجر شود
و از طرفي حضور فلزات سنگین غلظت گلیكوژن که فعالیت
هاي آنزيم هاي تاثیرگذار در متابولیسم کربوهیدرات در کبد را
بر عهده دارند را کاهش مي دهد .لذا اين عمل باعث افزايش
دو چندان گلوکز خون مي شود) .(Langston, 1989در
مطالعه اي مشابه که بر روي ماهي Heteropneustes
 fossillisانجام شد ،مشخص شد که کادمیوم با تأثیر بر
روي میزان فعالیت آنزيم هاي گلیكولیتیک مانند الکتات
دهیدروژناز ،پیروات دهیدروژناز و سوکسینات دهیدروژناز
باعث کاهش ذخیره گلیكوژن مي شود و پیرو آن غلظت گلوکز
خون را افزايش مي دهد ).(Sastry & Subhadra, 2000
تنش نیز از جمله عوامل افزايش دهنده غلظت گلوکز خون به
شمار مي آيد .سطح گلوکز به عنوان حساس ترين شاخص
بیان وضعیت يک ماهي به کار برده مي شود .به اين معني که
غلظت آن در خون نشان مي دهد که ماهي تحت تنش بوده و
از ذخیره انرژي استفاده مي کند) .(Remyla et al.,
2007; Vosyliene, 2004از طرفي افزايش گلوکز مي
تواند تا حدي تحت تأثیر تغییرات غدد درون ريز و افزايش
کورتیزول باشد که پیرو آن موجب افزايش متابولیسم
گلیكوژنولیتیک گلوکز مي شود ;& Carrick, 1999
)(Levesque et al., 2002; Vosyliene, 2004
.Pottinger
 Levesqueو همكاران در سال  2002در تحقیقي نشان
دادند که فلزات سنگین مي توانند با تحت تاثیر قرار دادن
فعالیت هاي آنزيم هايي که در متابولیسم کربوهیدرات ها
نقش دارند ،ذخیره گلیكوژن را در ماهي و بي مهرگان کاهش
دهند .کادمیوم باعث کاهش ذخیره گلیكوژن در
 Heteropneustes fossilisبا تحت تاثیر قرار دادن آنزيم
هاي گلیكولیتیک مانند الکتات دهیدروژناز ،پیروان دهیدروژناز
و ساکسینات دهیدروژناز مي شود .در اين مطالعه نیز کادمیوم
به عنوان يک عامل تنش زا در محیط شناخته شده که مي
تواند بر سطوح گلوکز خون تاثیر گذار باشد.

 Sastryو همكاران در سال  2000در تحقیقي ديگر نشان
دادند که در ماهي  O.niloticusکه مدت  7روز تحت تاثیر
فلز کادمیوم قرار گرفته بود ،هیچ تغییري در میزان ذخیره
گلیكوژن مشاهده نشد ،در حالي که غلظت پروتئین کل
کاهش يافت و سطح گلوکز سرم خون افزايش پیدا کرده
بود).(Almeida et al.,2001
براساس نتايج تحقیق حاضر میزان پروتئین کل در  24ساعت
به طور معني داري کاهش معني داري يافت و تا زمان 72
ساعت افزايش معني داري نشان نداد در حالي که در 96
ساعت کاهش معني داري يافت( .)P<0/05در مطالعه اي
مشابه که توسط  Levesqueو همكاران در سال  2002و
 Almeidaو همكاران در سال  2001انجام شد در مدت
زمان  32روز ماهي کپور تحت تاثیر فلز سنگین کادمیوم قرار
گرفت و افزايش معني داري در میزان گلوکز خون صورت
گرفت که به دلیل استرس ايجاد شده در اثر فلز سنگین و
هايپرگلیسمیا مي باشد.
Yammawakiو همكاران در سال  1986ماهیان کپور 135
گرمي را در معرض مقادير 10،2و 42قسمت در بیلیون)(ppb
کادمیوم کلرور براي مدت 30روز قرار دادند و مشاهده نمودند
که سطوح پروتئین کل ،آلبومین، ،گلبولین و گلوکز کاهش ،و
آنزيم هاي  LDH، ALT ، ASTدر مجاورت کادمیوم
افزايش يافت .در مواجه سازي کپور هندي Catla catla
تحت غلظت هاي کشنده  96ساعت و غلظت تحت کشنده 7
روز کادمیوم کلريد کاهش معني داري در میزان پروتئین،
لیپید وگلیكوژن آبشش ،عضله ،کبد ،قلب و کلیه مشاهده شده
است). (Sobha et al., 2007; Suresh, 2009
 shakooriو همكاران در سال 2001گزارش دادند که
افزايش فعالیت هاي آنزيمي در نتیجه کمبود اين آنزيم ها از
سلول هاي هپاتیک و در نتیجه باال رفتن آنها در سطح خون
مي باشد.
در مطالعه اي که  Omimaدر سال  ،2010در مورد اثر
سرب ،جیوه ،کادمیوم بر پاسخ ايمني در گونه تیالپیاي نیل
( )Oreochromis niloticusانجام داد ،دريافت که تیتر
آنتي بادي در ماهیان قرار گرفته در مجاورت اين فلزات در
مقايسه با شاهد بیشتر بود .همچنین دريافتند که اين فلزات
اثر بازدارندگي بر عملكرد سیستم ايمني همورال دارند .اين اثر
بازدارندگي فلزات مذکور بر پاسخ سیستم ايمني مي تواند
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هموگلوبین که ممكن است جبران کنندي کارائي سیستم
Chitra & Ramana (  مي گردد،تنفسي از کار افتاده باشد
.)Rao, 1986
 فلز کادمیوم اثرات،با توجه به نتايج حاصل از تحقیق حاضر
سمي شديدي حتي در غلظت هاي پايین بر ماهي فیتوفاگ
پرورشي دارد و با افزايش غلظت کادمیوم و يا افزايش زمان در
معرض قرار گیري ماهي فیتوفاگ اثر سمیت نیز افزايش پیدا
 بنابر اين به نظر مي رسد پارامترهاي بیوشیمیايي،مي نمايد
فاکتورهاي مناسبي براي پايش سمیت کادمیوم و استرس
ناشي از آن به ويژه در غلظت هاي حاد(کشنده)در ماهي
.فیتوفاگ مي باشند
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 طحال و کلیه باشد،ناشي از اثرات وارده به اندام هاي کبد
.)Omima, 2010(
 گزارش کردند که درصد،2003  در سالCanli & Atli
فاگوسیتوز در گونه هاي قرار گرفته در مجاورت فلز کادمیوم
 اما تفاوت معني داري را.نسبت به گروه شاهد کاهش يافت
بین سرب استات و کادمیوم کلريد پس از يک هفته مجاورت
 بر اساس نتايج.مشاهده نشد و نتايج آنها تقريباً مشابه بود
 سطوح باالي فلز سنگین کادمیوم بر سیستم ايمني و،حاصل
 فعالیت بیش از حد.سالمت ماهي فیتوفاگ اثر مي گذارد
ماهي در زماني که در معرض مواد سمي قرار مي گیرد ممكن
است ناشي از کمبود اکسیژن در بافت هاي بدن باشد که
موجب آسیب سیستم تنفسي توسط تحريک و افزايش میزان
منابع
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the toxicity effect of Cadmium heavy metal on some
serological parameters of Silver carp which have been in the vicinity of cadmium for a short term.
In this study a total of 135 fish with mean weight of 50±10gr and mean length of 13±1cm were
placed in 9 aquariums of 90-liter capacity, in contact with 0.5 and 10 mg/L of CdCl2. Sampling of
fish was done randomly every 12 hours until 96 hours from caudal vein. The results showed that,
the level of triglyceride in 24 and 48 hours decreased significantly, but showed no significant
increase in 72 hours. The level of cholesterol increased significantly at 72 and 96 hours with
increasing the concentration of cadmium (P<0/05). Glucose level increased significantly in 72
hours, but significantly decreased with increasing the concentration of cadmium in 72 and 96 hours
(P<0/05). The level of total protein decreased significantly in 24 and 96 hours with increasing the
concentration of cadmium, and in 72 hours increased significantly (P<0/05). The level of albumin
increased significantly in 96 hours. Based on these results, biochemical parameters are useful for
monitoring of cadmium acute toxicity in Silver Carp.
Key word: Cadmium, Glucose, Albumin, Protein, Cholesterol, Triglyceride, Silver carp
(Hypophthalmichthys molitrix)
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